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LAVRAS/MG - FUNDECC, SR. ERIWELTON VILELA COELHO 
 
 
 
 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2018 
Processo n° 25190.001.852/2018-92 
 
 
JETMAX SOLUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MG sob o nº 06.947.769/0001-06, com sede à Amazonas n° 5484, bairro nova 
suíça, CEP: 30.421.056, Belo Horizonte/MG, vem, respeitosamente, por meio de seu 
representante legal, à presença de V.Sa., apresentar, a tempo e modo devidos, o presente 
RECURSO ao edital da Licitação Pregão Eletrônico n° 08/2018 expedido pela FUNDAÇÃO 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL- LAVRAS/MG, pelos fatos e argumentos que 
a seguir apresenta. 
 

 
I.DOSFATOS 
 
Com o objetivo de realizar contratação de empresa especializada no fornecimento de 
solução continuada de impressão, cópia e digitalização, compreendendo a cessão de 
direito de uso de equipamentos novos ou semi - novos, incluindo a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários 
(exceto papel), para atendimento aos setores da FUNDECC, conforme especificações 
constantes nos Anexos deste Edital., a Fundação Desenvolvimento Científico E Cultural- 
Lavras/Mg, expediu o edital da Licitação Pregão Eletrônico nº:08/2018. 
 
Em sessão pública eletrônica do aludido certame, após fase lance, a empresa WEB 

PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, foi considerada vencedora do melhor lance e 
subsequentemente convocada para envio da sua documentação de Habilitação e proposta, 
para fins de cumprimento do edital.  
 
Acontece que o fornecedor deixou de apresentar seu balanço patrimonial, dentro do prazo 
que determina o edital, e, portanto, merece o mesmo ser declarado inabilitado, pelos fatos 
e argumentos que a seguir apresentamos. 
 
 
 
 

II. QUANTO AO DESCUMPRIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DENTRO DO 
PRAZO DETERMINADO PELO EDITAL. 
 
Existiu um equívoco da parte da comissão de licitação, ao conceder novo prazo para 
apresentação do Balanço Patrimonial ao licitante WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS 
EIRELI ora Reclamada.  
 
Vejamos a ordem cronológica dos fatos, as 10:14:11 do dia 13/11/2018, o pregoeiro 
convoca a licitante vencedora do lance, para envio da sua documentação e proposta 
conforme determina o edital em seu subitem 10, in verbis: 
 
“10.1. O licitante declarado vencedor será convocado a anexar sua proposta final em 

arquivo não editável (tipo pdf, ), no prazo de até 2 (duas) horas, a contar da convocação 
feita no chat e juntamente com a documentação de habilitação, de acordo com o previsto 
no item 8.7 deste Edital, (...)” 
 
Assim, determina o item 10, que seja apresentado como previsto no item 8.7, verbis: 
 
“8.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão 



ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no 
sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico.” 
 
Portanto, as 11:50:14 do mesmo dia, foi informado pelo pregoeiro que a empresa 
Reclamada, deixou de enviar alguns documentos que deveriam constar no meio dos seus 
anexos e portanto sobre prerrogativa do item 8.2 do edital, realizaria consulta ao Sistema 
de Cadastro unificado de Fornecedores – SICAF, para aferição destes documentos.  

 
Acontece que o Pregoeiro responsável ao consultar o SICAF, não localizou balanço 
patrimonial da Reclamada, sendo assim a partir deste momento cometeu um equívoco ao 
convocar a licitante, concedendo novo prazo para apresentação deste.  
 
Deve o Pregoeiro rever seus atos uma vez que não se trata de documentos de habilitação 
jurídica, fiscal, ou trabalhista, como determina o edital no item 8.2, vejamos: 
 
“8.2. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF, em relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme 
disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
2, de 2010. 

 
8.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF. 
 
8.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do 
sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema o licitante será 
convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o 
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno 
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.” 

(grifo nosso) 
 
Portanto, o Pregoeiro responsável ao constatar a inexistência do Balanço patrimonial da 
empresa Reclamada, deveria de pronto inabilitar a empresa por descumprimento aos 
requisitos de habilitação do edital, e não conceder novo prazo de mais 2(duas) horas, para 
apresentação do balanço patrimonial, uma vez que é pré requisito para estar habilitada no 
processo do edital do Pregão Eletrônico 08/2018.  
 
III. EMBASAMENTO JURIDICO 
 
Por sua vez, ressalto a importância da obediência ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório, o qual obriga a Administração e o licitante a observarem as 

regras e condições previamente estabelecidas no edital. Dessa forma, conclui-se que a 
Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras 
por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois para garantir segurança e 
estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se 
assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente 
as disposições constantes do edital ou instrumento congênere. 
 
Sobre o assunto, é prudente destacar o entendimento do Tribunal de Contas da União, 
exarado nos Acórdãos transcritos abaixo, reforçando a importância da vinculação ao 
instrumento convocatório de forma a não comprometer o andamento do certame: 
 
“A violação de princípios básicos da razoabilidade, da economicidade, da legalidade e da 

moralidade administrativa, e a desobediência as diretrizes fundamentais da licitação 
publica, no caso, a isonomia entre licitantes, o julgamento objetivo, a vinculação ao 
instrumento convocatório, bem como o caráter competitivo do certame constituem vícios 
insanáveis que ensejam a fixação de prazo para exato cumprimento da lei, no sentido de 
declarar a nulidade do certame.” (grifamos) Acórdão 6198/2009 Primeira Câmara 
(Sumário) 
 
Observe o principio da vinculação ao instrumento convocatório, de acordo com as 
disposições exaradas especialmente no art. 3º da Lei 8.666/1993: 
 
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 



desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (grifamos) 
 
Ainda sobre o tema vejamos o Acórdão 330/2010 Segunda Câmara: 
 
“8. Deve-se repisar que o edital, lei interna da licitação, vincula tanto os licitantes como a 

Administração. A fixação de forma e modo de participação vincula tanto a Administração 
quanto os licitantes. Segundo Edmur Ferreira de Faria, “A Administração e os licitantes se 
sujeitam às regras nele [no edital] contidas. Comportamentos ou atos praticados em 
desacordo com as regras do instrumento convocatório viciam a licitação, expondo o 
procedimento irremediavelmente à nulidade.” Acórdão 330/2010 Segunda Câmara” 
 
Por sua vez, a Lei nº 8.666/1993, também se reporta ao assunto da seguinte maneira: 
 
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 
acha estritamente vinculada. 
(...) 
Art. 48. Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
 
Por fim, com relação ao questionamento desta Recorrente, acerca da sua inabilitação, 
tendo em vista o envio de documentação complementar exigida para o certame fora do 
prazo previsto em Edital, mostra-se importante apresentar o entendimento do Tribunal de 
Contas da União, exarado no TC 015.239/2012-8/Acórdão nº 754/2015 – Plenário, 
transcrito abaixo: 
 
“(...) 
 
45. De forma convergente, Jair Eduardo Santana (in Pregão presencial e eletrônico: 

manual de implantação, operacionalização e controle. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008. 
p. 342) assevera: 
 
2) Deixar de entregar documentação exigida para o certame 
 
- a conduta omissiva demonstra desídia da parte do licitante, que não atentou para as 
exigências Editalícias, ou mesmo má-fé de sua parte, que, diante da impossibilidade de 
entregar o documento exigido para o certame, prefere ‘correr risco’ de não apresentá-lo e 
ainda assim conseguir contratar com a Administração Pública. Seja qual for o motivo que 
explique a omissão, ela demonstra descompromisso para com a solenidade do certame e 
merece ser punida. (grifamos) 
 

46. Nesse passo, tem-se que o licitante que infringir as exigências de participação no 
certame, deixando de apresentar documentação requerida, sem um motivo escusável 
(elemento subjetivo objetivado na conduta externa, estará se comportando de forma 
reprovável e, portanto, ficará sujeito a punição.” (grifamos)” 
 
Desta forma, diante do exposto, pode-se afirmar que, pelo princípio da isonomia e da 
vinculação ao instrumento convocatório, pelo fato de não haver previsão Editalícia para a 
prorrogação do prazo de envio da proposta de preços e documentos como Balanço 
Patrimonial e Atestados de Capacidade Técnica, uma vez que, conceder à empresa WEB 
PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI a oportunidade de realizar o envio destes 
documentos, por meio da abertura do anexo do sistema Comprasnet, mesmo este já 
tendo exaurido o prazo de envio previsto em Edital de 2 (duas) horas e, ainda, aceitá-lo, 

pode ser considerado quebra de princípios balizares da Lei de Licitação.  
 
Sendo assim pedimos pela inabilitação da empresa Reclamada WEB PRINTER COMERCIO 
DE MAQUINAS EIRELI, por não atender em tempo, exigências impostas edital e seus 
anexos.  
 
 
IV. DO PEDIDO 
 
Posto isso e em razão dos fatos e fundamentos apresentados, à Licitação de Pregão 
Eletrônico 08/2018 expedido pela FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

CULTURAL- LAVRAS/MG - FUNDECC, a JETMAX SOLUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA. 



respeitosamente requer: 
 
1. Que o presente RECURSO seja conhecido em face de sua legitimidade e 
tempestividade; 
 
2. No mérito, que seja concedido integral PROVIMENTO ao presente RECURSO, face à total 
pertinência dos argumentos e fundamentos legais apresentados; 
 

3. Que em razão do provimento do presente RECURSO, sejam adotadas as seguintes 
decisões: 
 
a. Declarada a INABILITAÇÃO da licitante WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS 
EIRELI, por não atender aos requisitos do edital e seus anexos. 
 
b. Convocação da empresa JETMAX SOLUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA, classificada em 
segundo lugar, para apresentação de sua documentação e proposta; 
 
4. E havendo a improcedência de nossos pedidos, de logo, requer vistas do processo 
administrativo e cópia integral digital do processo licitatório, para demanda Judicial, bem 
como ofício para instauração de inquérito civil de responsabilidade administrativa perante 

o Ministério Público do Estado de Minas Gerais.  
 
 
Termos em que pede e espera deferimento! 
Belo Horizonte, 16 de novembro de 2018 
 
 
 
Representante legal da empresa 
JETMAX SOLUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA. 

      

 


